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WIELE ATRAKCJI 
NA DNIU DZIECKA W PIONKACH
Staw Górny, od kiedy został przekazany do użytkowania, przeżywa oblężenie. 
I gdzie indziej, niż właśnie tam, można było zorganizować festyn z okazji Dnia Dziecka?

W  niedzielne popołudnie 
na plaży nad zalewem zjawiły 
się prawdziwe tłumy. Przyszły 
i  przyjechały, ponieważ dojazd 
komunikacją miejską był w tym 
dniu darmowy, całe wielopoko-
leniowe rodziny. Dziadkowie, 
rodzice i  przede wszystkim 
dzieci, najważniejsi goście tego 
festynu. Między nimi uwija-
ły się myszki Miki i  Mini oraz 
Niedźwiadek rozdając darmowe 
cukierki. Na dzieci czekał też 

darmowy posiłek, pączki i  sok. 
Dmuchane zjeżdżalnie i  zamki 
z przeszkodami jak zwykle były 
oblegane, a kolejki ustawiały się 
przy każdej z atrakcji. Najdłuższa 
jednak była chyba do obecnej na 
każdym festynie waty cukrowej. 
Przysmaku, który pamiętają tak 
dziadkowie, jak i  rodzice. Nie 
tylko jednak przysmaki domi-
nowały na festynie. Dużo uciech 
sprawiali najmłodszym anima-
torzy zabaw. A repertuar propo-

nowanych przez nich rozgrywek 
i konkursów był naprawdę boga-
ty. Angażowali do zabawy rów-
nie dobrze najmłodszych gości, 
jak i ich rodziców. To jednak nie 
wszystko. Policjanci i strażacy po-
zwalali w tym dniu przymierzyć 
elementy umundurowania, zro-
bić sobie w nich zdjęcie i zasiąść 
w służbowym pojeździe. Cieka-
we atrakcje i konkursy czekały 
również w  licznych stoiskach 
wystawienniczych Miejskiego 

Ośrodka Kultury w  Pionkach, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Stowarzyszenia Pszczelarzy 
Puszczy Kozienickiej w  Pion-
kach, Nadleśnictwa Kozienice 
i Mazowieckiego Zespół Parków 
Krajobrazowych. 

Pogoda dopisała i wszyscy ba-
wili się doskonale na festynie 
przygotowanym z  okazji święta 
najmłodszych mieszkańców przez 
burmistrza miasta Pionki, Roberta 
Kowalczyka i Radę Miejską. 

Górny Staw zaroił się w minioną niedzielę wielopokoleniowym towarzystwem

Myszki Miki i Mini barwnie ozdabiały festyn

Animatorzy zabaw dwoili się i troili

W tak młodym wieku założyć kask policyjny lub kamizelkę kuloodporną to rzadka okazja
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„Południowe Mazowsze 
– Marką Turystyczną”
W czerwcu 2021 r. Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój“ zawarło z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę dotyczącą realizacji kolej-
nego projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. „Południowe Mazowsze – 
Marką Turystyczną” – to projekt realizowany wspólnie z LGD „Razem dla Radomki” 
oraz „Puszcza Kozienicka”.

Dzięki środkom z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na teren 
LGD „Dziedzictwo i Rozwój” trafi  
około 330 tys. zł. Kwota ta prze-
znaczona zostanie m.in. na budo-
wę miejsc rekreacji, a także inicja-
tywy turystyczne i szereg innych 
działań, mających na celu umoż-
liwienie wzrostu atrakcyjności 
turystycznej regionu poprzez 
budowę i promocję marki „Połu-
dniowego Mazowsza” z wykorzy-
staniem zasobów historycznych, 
przyrodniczych i kulturowych. 

W ramach inauguracji projektu 
w dniu 18 lipca 2021 r. odbył się 
rajd rowerowy. Cykliści, mimo 
obaw o  warunki pogodowe, ze-
brali się na placu przed Urzędem 
Miasta w Zwoleniu, gdzie miało 
miejsce biuro rajdu. Po krótkim 
powitaniu, a  także przybliżeniu 
zasad poruszania się grupą ro-
werową po drogach publicznych, 
miłośnicy jazdy na rowerze wy-
ruszyli w trasę, która przebiegała 
przez obszar LGD „DiR”: Zwoleń, 
Sucha, Suskowola, Pionki. Punk-
tem docelowym był Rezerwat 
Królewskie Źródła, do którego 
rowerzyści dotarli w rekordowo 
szybkim czasie. Tam na uczestni-
ków rajdu czekało ognisko oraz 
poczęstunek, aby zregenerować 
siły przed drogą powrotną. 

Okres wakacyjny sprzyja wszel-
kim wydarzeniom na świeżym 
powietrzu, dlatego w  ramach 
projektu odbył się również spływ 
kajakowy. Tego typu impre-
zy sportowe zawsze cieszą się 
ogromną popularnością wśród 
mieszkańców obszaru LSR „Dzie-
dzictwo i Rozwój”. Tak było i tym 
razem. Dwudziestoosobowa gru-

pa ochotników wspólnie udała się 
na miejsce wodowania, tj. do Lasu 
Dębowego, gdzie czekał na nich 
przewodnik oraz ratownicy. Po 
krótkim szkoleniu i pogadance nt. 
bezpieczeństwa podczas spływu, 
szczególnie tak dużą rzeką, jaką 
jest Wisła, uczestnicy udali się 
w  około czterogodzinną podróż 
kajakiem w  stronę Kazimierza 
Dolnego. Po drodze nie zabrakło 
okazji do przerw i  odpoczyn-
ku na urokliwych piaszczystych 
plażach. Pogoda sprzyjała kaja-
karzom, jedynie przed samym 
Kazimierzem, krótki aczkolwiek 
rzęsisty deszcz, ochłodził roze-
mocjonowane głowy. Na zakoń-
czenie spływu, w  Kazimierzu, 
tradycyjnie już, czekało ognisko 
oraz posiłek. Powrót do Zwolenia 
miał miejsce w godzinach popo-
łudniowych. W wyśmienitych hu-
morach, zmęczeni lecz zadowole-
ni kajakarze bezpiecznie wrócili 
do domu.

Siedmiokilometrowym mar-
szem nordic walking w  dniu 
22 sierpnia br. zakończony został 
cykl inicjatyw turystycznych orga-
nizowanych przez LGD w ramach 
projektu współpracy. Ponad 30 
pasjonatów aktywnego spędzania 
czasu zadeklarowało chęć eks-
plorowania Rezerwatu Przyrody 
Piskory pod okiem instruktorek 
nordic walking. Prawdziwie letniej 
pogody, urokliwych widoków oraz 
wyśmienitych nastrojów – tego na 
pewno nie brakowało podczas te-
gorocznej edycji marszu. Spotkanie 
z  Panią Marylą Miłek z  Fundacji 

BezMiar rozpoczęliśmy od dobo-
ru kijów i  rozgrzewki. Nie obyło 
się również bez szkolenia z prawi-
dłowej techniki „chodzenia”. Nad 
poprawnością kroków czuwały 
wykwalifikowane instruktorki, 
z których jedna prowadziła grupę, 
a  druga zamykała pochód. Sied-
miokilometrowy odcinek trasy po 
terenie rezerwatu pokonany został 
w przyzwoitym tempie i z uśmie-
chami na twarzach. Tradycyjnie już, 
na zakończenie imprezy, na uczest-
ników czekało wcześniej przygo-
towane ognisko oraz przekąski. 
W czasie wolnym była możliwość 
wysłuchania historii o wysiedlonej 
wiosce Bonów oraz... grzybobra-
nia. Do Zwolenia wróciliśmy lek-
ko zmęczeni, ale w wyśmienitych 
humorach, solennie obiecując 
kontunuowanie przygody z kijami 
również na co dzień.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Z końcem września ubiegłego 
roku sfi nalizowane zostały pra-
ce związane z  budową miejsc 
rekreacji: placów zabaw w  Cie-
pielowie, Łagowie, Suskowoli 
i Zakrzówku, ścianki wspinacz-
kowej w Tczowie oraz altan ogro-
dowych w Sadkowie. Wszystkie 
urządzenia są bezpieczne oraz 
posiadają niezbędne atesty i cer-
tyfi katy. Dzięki współpracy LGD 
z samorządami powstały atrak-
cyjne miejsca do zabawy i  re-
kreacji dla młodszych oraz tych 
nieco starszych mieszkańców 
obszaru LSR. Ufamy, że powsta-
ła infrastruktura propagować 
będzie aktywny tryb życia wśród 
najmłodszych, wspomagać ich 
wszechstronny rozwój, a  tak-
że integrować mieszkańców ze 
względu na ogólnodostępny cha-
rakter inwestycji.

Inne inicjatywy, o których war-
to wspomnieć przy okazji projek-
tu współpracy „Południowe Ma-
zowsze – Marką Turystyczną”, to 
instalacja hologramu Jana Ko-
chanowskiego w Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie – 
jest to swoiste novum na naszym 
terenie i  liczymy, że przysporzy 
tej placówce rzeszy turystów, 
a  także interaktywna mapa tu-
rystyczna obszaru LGD oraz dwa 
przewodniki turystyczne.

Teren południowego Mazow-
sza jest obszarem ciekawym, 
wciąż do końca nieodkrytym, 
a na pewno wartym uwagi. Wie-
rzymy, że inwestycje poczynione 
w  ramach projektu umożliwią 
wzrost atrakcyjności turystycz-
nej regionu poprzez budowę 
i promocję marki „Południowego 
Mazowsza”.

Uczestnicy rajdu rowerowegoAltany w Sadkowie

Uczestnicy marszu nordic walking Plac zabaw w Ciepielowie

W wyśmienitych humorach, zmęczeni lecz zadowoleni kajakarze 
bezpiecznie wrócili do domu
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Powiatowo-Gminny 
Dzień Dziecka

www.kowala.pl

Moc atrakcji, występ za występem, pokazy sztuk walki, 
słodycze i dmuchane zamki. Ogólnie mówiąc, wspaniałą 
zabawę zafundowali organizatorzy festynu w Kowali-Stępo-
cinie z okazji Dnia Dziecka.

Po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią, Starostwo 
Powiatu Radomskiego i  Gmina 
Kowala przygotowali wielki pik-
nik rodzinny, podczas którego 
nie zabrakło atrakcji dla całych 
rodzin. 

– Chcemy podkreślić wiodącą 
rolę rodziny w  kształtowaniu 
życia społecznego – powiedział– 
starosta radomski Waldemar 
Trelka.

– Pragniemy, żeby ten Dzień 
Dziecka, który organizujemy 
wspólnie ze Starostwem Radom-
skim, na długo pozostał w pamię-
ci – powiedział wójt gminy Kowala 
Dariusz Bulski, po czym wspólnie 
ze starostą Waldemarem Trelką 
odpalił cekinowe petardy dając 
sygnał do rozpoczęcia zabawy. 

Na estradzie zaprezentowały się 
zespoły wokalne i taneczne oraz so-
liści ze szkół w Młodocinie Mniej-

szym, Kowali-Stępocinie, Mazow-
szanach, Parznicach, Bardzicach, 
Kończycach-Kolonii, przedszkola 
w Kowali-Stępocinie oraz gościn-
nie z Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Iłży. 

Poza występami młodych ar-
tystów uczestnicy festynu mogli 
jeszcze obejrzeć pokaz sztuk wal-
ki zaprezentowany przez Ludowy 
Klub Sportowy Judo z Kowali-Stę-
pociny, akrobatyki – przygotowany 
przez Klub Sportowy Quick Flik, 
dynamiczny pokaz z elementami 
samoobrony i kick boxingu w wy-
konaniu uczniów ZDZ im. 72. Puł-
ku Piechoty z Radomia, oraz pokaz 
walki białą bronią (fl oret klasyczny 
oraz klasyczna szermierka spor-
towa) Sekcji Szermierczej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej III 
Okręgu Policji Państwowej z Rado-
mia. Dużym powodzeniem wśród 
najmłodszych cieszył się spektakl 
Teatru Katarynka. Nie zabrakło 
wśród wykonawców i  seniorek, 
które uraczyły słuchaczy wiązanką 
pieśni ludowych.

Czas wolny od występów ar-
tystów urozmaicała muzyką 
dyskotekową DJ Anka. Gwiazdą 
wieczoru był niewątpliwie zespół 
SPIKE, powstały w miejscowości 
Kowale (nie Kowali) na Pomorzu 
i cieszy się od 2000 roku niesłab-
nącym powodzeniem. 

Wszyscy bawili się doskonale 
do późnego wieczora, a i pogoda, 
choć dość kapryśna, nie zniechę-
ciła nikogo i wszyscy, może poza 
najmłodszymi uczestnikami, 
którzy poszli spać, pozostali do 
samego końca zabawy.

Salwa z cekinowych petard rozpoczęła zabawę

Słodycze dla milusińskich od starosty Waldemara Trelki

…i od wójta gminy Kowala Dariusza Bulskiego

Panie z KGW Maliszowianki zapewniły smakowity poczęstunek

Występy uczniów były szczególnie gorąco oklaskiwane Dzieciaki brylują w ludowych tańcach

Pierwsze miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej przypadło drużynie z Kowali-Stępociny Pod estradą królował tłum widzów
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www.zwolenpowiat.pl

Razem 
zrobimy 
więcej

Samorząd powiatu zwoleńskiego przywiązuje bardzo 
dużą wagę do budowy i modernizacji dróg, korzystając 
ze wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład, środków 
z budżetu samorządu województwa mazowieckiego, 
a także wsparcia fi nansowego z budżetów samorzą-
dów gminnych.

Droga Suskowola-Policzna 
już w użytkowaniu 

Już 20 maja br. został prze-
kazany do użytku gruntownie 
zmodernizowany, blisko kilome-
trowy odcinek drogi powiatowej 
Suskowola-Policzna. Droga zo-
stała przebudowana przy udziale 
środków pozyskanych z budżetu 
samorządu województwa ma-
zowieckiego i  gminy Policzna. 
W  uroczystym jej otwarciu, 
oprócz przedstawicieli samorzą-
du powiatu, gminy Policzna i wy-
konawców, uczestniczył też Rafał 
Rajkowski – wicemarszałek wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Przebudowa ul. Słowackiego 
w Zwoleniu 

21 marca br. została podpisana 
umowa z  wykonawcą przebu-
dowy odcinka miejskiego drogi 
powiatowej nr 5408W Zwoleń-
-Filipinów. Modernizowana ulica 
Słowackiego w Zwoleniu, bo o niej 
mowa, otrzyma poszerzoną jezd-
nię i nowe chodniki. Jest to ważna 
inwestycja wartości blisko 2,9 mi-

liona złotych. W kosztach przebu-
dowy uczestniczy też samorząd 
gminy Zwoleń. Wykonawcą ro-
bót wyłonionym w przetargu jest 
zwoleńskie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Sp. z o.o. 

– Dziękuję posłom ziemi ra-
domskiej i  także obecnemu tu 
burmistrzowi Zwolenia Arka-
diuszowi Sulimie za to, że gmina 
jest zawsze otwarta na współpra-
cę. Już niejednokrotnie przeko-
naliśmy się, że razem możemy 
więcej – zwierzył się starosta 
Stefan Bernaciak.

Droga powiatowa 
Załazy-Zamość 

Umowa z wykonawcą na mo-
dernizację blisko dwukilometro-
wego odcinka drogi powiatowej 
nr 4522W Załazy-Zamość zosta-
ła podpisana 4 maja br. Przebu-
dowane zostaną: skrzyżowanie 
i zjazdy, poszerzona jezdnia obu-
dowana nowymi chodnikami 
oraz urządzony funkcjonalny pe-
ron przystankowy. Wartość inwe-
stycji to blisko 3 miliony złotych. 
W kosztach przebudowy uczest-

niczy też samorząd gminy Przy-
łęk, przeznaczając na ten cel pra-
wie 800 tys. zł. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowe ,,INTERR-
BUD” Sp. z o.o. z Radomia.

Rusza przebudowa mostu 
i drogi Odechów-Sienno-
-Ostrowiec Św.

27 maja br. została podpisana 
umowa z wykonawcą przebudowy 
mostu w Kowalkowie wraz z obu-
stronnymi dojazdami na drodze 
powiatowej nr 3536, wiodącej tra-
są: Odechów-Sienno-Ostrowiec 
Świętokrzyski. Jej jezdnia będzie 
poszerzona, wybudowane zostaną 
chodniki i zjazdy, przebudowane 
skrzyżowania oraz wyznaczone 
przejścia dla pieszych. Wartość in-
westycji to ponad 4,5 mln zł, z cze-
go dofinansowanie zewnętrzne 
wyniesie blisko 4 mln zł. W kosz-
tach przebudowy partycypuje 
gmina Kazanów.

– Dziękujemy staroście Stefa-
nowi Bernaciakowi i Zarządowi 
Powiatu w Zwoleniu za decyzję 
o  drodze i  przebudowie mostu 

wraz z dojazdami – powiedziała 
Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gmi-
ny Kazanów. Wykonawca inwe-
stycji to fi rma Budromost-Stara-
chowice Sp. z o.o. z Wąchocka. 

– Trasa Odechów-Sienno-
-Ostrowiec Świętokrzyski to 
niezwykle ważny odcinek drogi, 
łączący powiaty: radomski, zwo-
leński, lipski i ostrowiecki. Stan 
techniczny jezdni i  mostu jest 
zły, a  trasa mocno użytkowa-
na, dlatego nie mogliśmy dłużej 
czekać z  przebudową. Dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w to, aby most i droga mogły 
być zmodernizowane – podkreślił 
starosta Stefan Bernaciak. 

Droga Kazanów-Kopiec… 
już w tym roku

Modernizacja ponadkilome-
trowego odcinka drogi powiato-
wej nr 4502W Kazanów-Kopiec 
ma być zdaniem wykonawcy 
sfi nalizowana już w  tym roku. 
28 kwietnia br. przedstawiciele 
samorządu powiatu podpisali 
w  tej sprawie umowę z  wyko-
nawcą zadania tj. Przedsiębior-

stwem Robót Drogowych Sp. 
z o.o. w Zwoleniu, które zwycię-
żyło w przetargu, oferując sumę 
824.905 zł. Inwestycja będzie 
realizowana przy udziale fi nan-
sowym powiatu zwoleńskiego, 
gminy Kazanów oraz dotacji ze 
środków z  budżetu samorządu 
województwa mazowieckiego. 

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
podziękowała w imieniu miesz-
kańców staroście Stefanowi Ber-
naciakowi za kolejną inwestycję 
na terenie gminy. 

– Przebudowa obejmie odci-
nek drogi o  długości 1,14 km. 
Wykonawca poszerzy jezdnię do 
5,5 metra i położy dwie warstwy 
nawierzchni z betonu asfaltowe-
go. Pojawią się tu też obustronne 
pobocza z  kruszywa łamanego. 
Zostaną również utwardzone 
zjazdy kruszywem łamanym, 
a rowy oczyszczone z namułu – 
informuje Tomasz Mordziński, 
dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg w Zwoleniu. 

Powiatówka Zwoleń-Sarnów 
też będzie modernizowana 

 Przebudowa blisko 5,5-kilo-
metrowego odcinka drogi powia-
towej nr 4506W Zwoleń-Sarnów 
przebiegającego przez miejsco-
wości: Czarnolas, Piątków i Bier-
dzież będzie kosztować prawie 
8,5 mln zł. Jezdnia zyska nową 
nawierzchnię, będą też chod-
niki, zatoki postojowe, perony 
przystankowe oraz przejścia dla 
pieszych. 

– Staramy się w miarę możli-
wości poprawiać infrastrukturę 
drogową w  każdej gminie po-
wiatu zwoleńskiego. Tym razem 
przygotowujemy dużą inwesty-
cję w gminie Policzna. Pozyska-
liśmy na ten cel środki w ramach 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład w  wysokości 
ponad 6 mln zł. 26 maja br. pod-
pisaliśmy umowę z wykonawcą 
czyli Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych Sp. z o.o. ze Zwole-
nia. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozpoczęcia tej 
inwestycji. Na ten rok planowane 
są prace projektowe, natomiast 
wykonanie robót nastąpi w przy-
szłym roku – oznajmił starosta 
zwoleński Stefan Bernaciak. 

Uroczyste otwarcie drogi Suskowola-Policzna

Zdjęcia przedstawiają podpisanie umów na realizację tych ważnych inwestycji 
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Stosowana wiedza rolnicza 
to większy urodzaj zbóż
W miastach utrzymuje się – przekonanie, że rolnik śpi, na polu wszystko samo rośnie, 
a po chleb wystarczy przejść do najbliższego marketu. I tylko jeszcze trzeba coś zrobić 
z tym uciążliwym zapachem, który przeszkadza „mieszczuchom” podczas weekendowego 
wypoczynku na działce.

Prawda jest niestety inna, 
a  praca rolnika, choć o  wiele 
lżejsza niż za dawnych czasów, 
to i  tak wymaga już nie tylko 
wysiłku, ale i ogromnej wiedzy 
naukowej. Jej stałemu poszerza-
niu służą szkolenia systematycz-
nie organizowane przez Zarząd 
Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych. 

Takie właśnie szkolenie, po 
dwóch latach przerwy spowo-
dowanej pandemią, odbyło się 
w  ostatnich dniach w  Dworku 
Anna w  Podgórze, niedaleko 
Zwolenia. O tym, jak są one po-
trzebne świadczyła wypełnio-
na do ostatniego miejsca sala 
spotkania. Jego tematyką były 
„Nowoczesne technologie upra-
wy zbóż chlebowych z uwzględ-
nieniem integrowanej ochrony 
roślin”.

Uczestnicy szkolenia zapoznali 
się z następującymi tematami:

– Konserwująca uprawa roli – 
efekty środowiskowe, przyrodni-
cze i produkcyjno-ekonomiczne. 
Wykładowca: prof. dr hab. – Ja-
nusz Smagacz z Instytutu Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach.

– Technologie produkcji roślin 
uprawnych w warunkach zmian 
klimatycznych. Wykładowca: 
prof. dr hab. – Jerzy Grabiński – 
IUNG – PIB Puławy.

– Rośliny motylkowe jako do-
bry przedplon dla zbóż. Wykła-
dowca: prof. dr hab. – Jerzy Księ-
żak – IUNG – PIB Puławy.

– Znaczenie zapraw w ochro-
nie zbóż w okresie wycofywania 
substancji czynnych.

Aspekty ekologiczne, środowi-
skowe i ekonomiczne wycofywa-

nia substancji czynnych środków 
ochrony roślin oraz konsekwen-
cje dla produkcji zbóż. Wy-
kładowca: prof. dr hab. Marek 
Mrówczyński z  Instytut Ochro-
ny Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy w Poznaniu.

– Ochrona roślin rolniczych – 
substancje czynne wg nowych 
uwarunkowań prawnych Wy-
kładowca: prof. dr hab. Marek 
Korbas – IOR-PIB Poznań, dr 
Jakub Danielewicz – IOR – PIB 
– Poznań

– Zasady właściwego zbioru, 
suszenia, czyszczenia i przecho-
wywania ziarna zbóż. 

– Ślad węglowy w  produkcji 
zbóż. Obydwa wykłady poprowa-
dził dr Lesław Janowicz – PZPRZ 
Rada Ekspertów.

– Postęp hodowlany w zwięk-
szaniu odporności zbóż na pa-
togeny i  stresy w  uprawach. 
Wykładowca: dr Adam Gleń – 
Danko Hodowla Roślin Spółka 
z o.o.

Prowadzącym szkolenie był 
młody rolnik Marcin Gryn, uczest-
nik polsko-amerykańskiego pro-
gramu szkoleniowego dla mło-
dych rolników „Polska-Teksas”.

– Jesteśmy organizacją bran-
żową, której zadaniem jest repre-

Stanisław Kacperczyk 
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Rolę zmian klimatycznych na technolo-
gię produkcji rolnej zreferował 
prof. dr hab. Jerzy Grabiński

Prof. dr hab. Janusz Smagacz 
zapoznał uczestników spotkania z tema-
tem „Konserwująca uprawa roli”

Prof. dr hab. Jerzy Księżak 
poruszył temat roślin motylkowych 
jako dobry przedplon dla zbóż 

1 marca i praktycznie nie wolno 
nam godzinę wcześniej wysiać 
nawozu azotowego, co jest oczy-
wiście bzdurą, bo kraj nasz jest 
bardzo zróżnicowany. W różnych 
terminach rusza wiosenna wege-
tacja (obecnie znacznie wcześniej 
ze względu na zmiany klimatycz-
ne) i praktycznie były okresy, że 
należało zastosować azot w mie-
siącu lutym. Udało się nam dwa 
lata temu jednorazowo zmienić 
ten termin na 15 lutego. Myślę, 
że wtedy był to „strzał w dziesiąt-
kę”. Wówczas wegetacja ruszyła 
na tyle wcześnie, że zastosowanie 
azotu w okolicach 15 lutego było 
idealnym terminem dla rozwoju 
roślin ozimych. Po 1 marca dane-
go roku nastąpiły niekorzystne 
warunki pogodowe, a w szczegól-
ności brak opadów atmosferycz-
nych i  zastosowany wtedy azot 
byłby stracony. W tym roku też 
o to występowaliśmy. Na tym eta-
pie sprawa ta jest w fazie badań 
specjalistycznych. Mamy nadzie-
ję, że sprawa będzie rozpatrzona 
pozytywnie.

Pokłosiem konferencji będzie 
biuletyn opracowany przez Zwią-
zek z  wykorzystaniem tekstów 

zentowanie i pomoc w rozwiazy-
waniu problemów producentów 
roślin zbożowych – powiedział 
między innymi prezes Zarządu 
Związku Stanisław Kacperczyk. 
– Na przykład, ostatnia sprawa, 
na którą mieliśmy jakiś wpływ 
i  którą się udało rozwiązać, to 
umożliwienie uprawy na grun-
tach ugorowanych roślin bobo-
watych z możliwością jednokrot-
nego zastosowania herbicydu. 
Wielokrotnie w  tej sprawie wy-
stępowaliśmy do ministerstwa 
rolnictwa i komisarza do spraw 
rolnictwa w  Unii Europejskiej. 
W tym roku otrzymaliśmy odpo-
wiedź i myślę, że mieliśmy jakiś 
udział w pozytywnych decyzjach 

Na szkolenie przybyło wielu producentów zbóż Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem

wykładów. Szkolenie sfi nansowa-
ne zostało ze środków Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetwo-
rów Zbożowych.

 Jacek Lombarski
fot. autor i Krzysztof Janisławski 

z Tygodnika Poradnika Rolniczego

Komisji Europejskiej dotyczących 
tego tematu. Również bardzo 
ważne były nasze działania w za-
kresie zmiany terminu stosowa-
nia azotu wiosną. Nazwaliśmy to 
uelastycznieniem terminu sto-
sowania. Mamy sztywny termin, 
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TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja solidności. Zadzwoń 

już dziś! Całodobowe usługi adresujemy do fi rm, biur, rodzin i singli. Szyb-
kie, sprawne, tanie i  bezpieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także 
z windami. Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie ustalonej 
ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: punktualność i dostęp-

ność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U Nikosia” Janusz Monczyński dzia-
ła od 2012 roku. Dysponuje pojazdami o  pojemności ładunkowej skrzyń od 
7 m³ do 50 m³, w tym wyposażonymi w windy. Z jego usług korzystały już 
m.in. prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sejmu RP w Warsza-
wie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi poza granicami Polski. Przewoziło 
m.in. meble z Holandii do kraju i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 

U NIKOSIA

Sprzedam działkę 
rolno-budowlaną, 

4800 m kw., 
z domem i sadem w Janikowie, gm. Przysucha

tel. 798 851 194

Korepetycje 
z matematyki 

– dojeżdżam

tel. 798 851 194

Jeśli:

• mieszkasz na terenie 
województwa mazowieckiego

• masz 18 lat–29 lat

• nie pracujesz lub pracujesz 
i nie zarabiasz więcej 
niż najniższa krajowa,

ZAPRASZAM 
na szkolenia on-line o tematyce:

Technik prac biurowych 
lub 

konserwator z uprawnieniami SEP

Każdy uczestnik szkolenia 
otrzyma stypendium ok 400 zł.

Kontakt: 502 735 570

Prawdziwa historia Elżbiety II
Popełnione błędy. Skrywane za bramami Pałacu Buckingham sekrety. Konfl ikty 
i bolesne zdrady. Jak naprawdę wygląda życie Elżbiety II? Najnowsza książka Mar-
ka Rybarczyka nie jest ckliwą opowieścią o odchodzącej królowej. To historia czło-
wieka z krwi i kości, który musi przełknąć gorycz porażek. A tych Elżbieta II, mimo 
sławy i bogactwa, zaznała wiele. „Elżbieta II” w księgarniach już od 1 czerwca!

Choć w  tym roku brytyjskiej 
monarchii nie brak powodów do 
świętowania – królowa obchodzić 
będzie 96. urodziny oraz 70-ty ju-
bileusz panowania – to w Wielkiej 
Brytanii górę biorą antyrojali-
styczne nastroje. Proces księcia 
Andrzeja, rozmaite skandale i wi-
zerunkowa katastrofa zafundowa-
na przez agresywną parę celebry-
tów: Meghan i Harrego sprawiły, 
że dwór zachwiał się w posadach. 
Prasa brytyjska pisze już wprost 
o końcu monarchii. Dlatego kiedy 
„Firma” jest zagrożona, Elżbieta II 
działa szybko i brutalnie.

Czy zbliża się abdykacja, choć-
by nieformalna? Czy Elżbieta II 

ogłosi, że chce odpocząć i  po-
wierzy więcej obowiązków Ka-
rolowi? Jaką funkcję powierzy 
Williamowi i Kate? Jaki będzie 
nowy król Anglii?

Książka Marka Rybarczyka 
nie tylko odpowiada na pytania, 
które stawiają sobie obecnie 
wszyscy Brytyjczycy i wielbicie-
le monarchii, ale przede wszyst-
kim szkicuje sylwetkę Elżbiety II, 
jakiej dotąd nie znaliśmy: fanki 
kryminałów Dicka Francisa, 
żony, która z żarliwej szczenię-
cej miłości szybko przeszła do 
chłodnego małżeństwa z rozsąd-
ku czy matki, która chyba nigdy 
nie rozumiała własnego dziecka. 

Autor analizuje jej życiowe wy-
bory, konfl ikty z innymi, popeł-
nione błędy i skrywane dramaty. 
Opisuje relacje królowej z synem 
Karolem i jego żoną Dianą. Pre-
zentuje drugie dno obecnego 
kryzysu z  księciem Andrzejem 
i  pokazuje, jak trudne były dla 
niej lata z Filipem u boku.

 Marek Rybarczyk 
– publicysta „Polityki”, „Newsweeka” 
i „Przekroju” , znawca kultury, historii 

i polityki współczesnej Wielkiej Brytanii, 
wieloletni dziennikarz radia BBC, kore-

spondent „Gazety Wyborczej” w Londy-
nie, komentator TVN24 i Polsatu.

Autor szeroko komentowanej książ-
ki „Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. 

Zmierzch świata Windsorów”.

Redakcja poleca

Elżbieta II
Ostatnia taka królowa
Czerwiec 2022 roku to wielki jubileusz 70. lat 
panowania królowej.

Elżbieta się starzeje, ma 
na głowie kłopoty – proces 
Andrzeja i agresywną parę 
celebrytów Meghan i  Har-
ry’ego. Prasa brytyjska pi-
sze już o końcu monarchii. 
Windsorowie tracą powagę 
i  stają się nudni. Czy zbli-
ża się abdykacja, choćby 
nieformalna? Czy Elżbieta 
II ogłosi, że chce odpocząć 
i powierzy więcej obowiąz-
ków Karolowi. Czy może da 
jakąś funkcję Williamowi 
i Kate, by ich namaścić na 
swoich następców, których 
by rzeczywiście chciała na 
tronie. Zapewne jednak 
ambitny Karol i  jego mało 
popularna żona Kamila 
dostaną w ręce ster monar-
chii. Jaki to będzie rejs? Jaki 
będzie nowy król Anglii? 
[obszerny początkowy roz-
dział o  Karolu i  trudnych 
relacjach]

Dynamicznie napisa-
na biografia Elżbiety II 

w  chwili jej „odejścia”, ale nie ckli-
wa opowieść o  tym „jak wspaniała 
królowa była”. Jest napisana z sym-
patią, bo lubimy królową, to ważny 
pewnik naszego świata. W  książce 
fascynujący opis zadziwiających hi-
storii królowej i  jej anachronicznej, 

owianej mgłą tajemnicy 
ostatniej prawdziwej mo-
narchii Zachodu. Sporo 
wątków dotyczących ta-
jemnic i skandali obycza-
jowych członków rodziny 
królewskiej.

Biografi a napisana tak, 
by pokazać ludzi otacza-
jących Elżbietę – to daje 
kolor, bo ona sama jest 
niekontrowersyjna do 
bólu. Otoczenie i problemy 
królowej pozwolą pokazać 
człowieka z krwi i kości po-
przez konfl ikty z  innymi, 
tabu, błędy etc.

Kluczowym absolutnie 
elementem będą sekrety 
Elżbiety II, np. relacja Elż-
biety z diukiem Windsoru, 
Edwardem VIII, z jej synem 
i Dianą, drugie dno obecne-
go kryzysu z  Andrzejem. 
Akcja ratowania dokumen-
tów trefnych z  rąk alian-
tów, trudne lata z Filipem. 
Niedawno wyszła w  Lon-
dynie książka o royalsach 
i szpiegach, która uzupeł-
nia luki w tych wątkach.

Treść wzbogacona ele-
mentami krajobrazu spo-
łecznego, politycznego 
Wielkiej Brytanii oraz wy-
cieczkami małymi w  hi-
storię monarchii (XIX i XX 
wiek), by pokazać kolor 
i rozwój monarchii.
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Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014–2020 
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jastrzębi 

realizuje projekt

– usługi opiekuńcze 
i teleopieka dla osób 
potrzebujących wsparcia 
w codziennym 
funkcjonowaniu

Bezpiecznie – zdrowo – serdecznie...
Pomaganie może przybrać wiele form. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w gminie Jastrzębia niesie pomoc w formie usług 
opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Bezpiecznie – 
zdrowo – serdecznie – usługi 
opiekuńcze i teleopieka dla osób 
potrzebujących wsparcia w  co-
dziennym funkcjonowaniu” 
rozpoczął się w maju 2021 roku. 
Minęło już jedenaście miesięcy 
niesienia wsparcia, w  ramach 
którego osoby z  problemami 
zdrowotnymi i starsze korzysta-
ją z  pomocy opiekunek środo-
wiskowych, a  ich bezpośredni 
opiekunowie otrzymują wspar-
cie psychiczne.

Dlaczego jest bezpiecznie?
Każdy uczestnik projektu w ra-

mach zawartej z  nim umowy 
otrzymał również opaskę życia, 
która przyczynia się do zwięk-
szenia poczucia bezpieczeństwa. 
Opaska posiada przycisk SOS. Je-
śli osoba używająca opaski czuje 
się źle, jeśli potrzebuje pomocy 
lub jest w  niebezpieczeństwie 
może nacisnąć przycisk. Po na-
ciśnięciu wysłany jest komuni-

kat do ratownika z Telecentrum, 
który odbiera informację o  za-
istniałym problemie. Jeśli osoba 
upadnie lub zemdleje to opaska 
wydaje też komunikat „Uwaga 
wykryto podejrzenie upadku”, 
i  następuje połączenie głosowe 
z ratownikiem.

Ponadto wszyscy uczestnicy, 
zgodnie z  indywidualnym pla-
nem pomocy, są odwiedzani 
przez opiekunów środowisko-
wych przynajmniej kilka razy 
w  tygodniu, a  niektórzy każde-
go dnia. Dzięki systematycznej 
obecności osoby wspierającej 
w  czynnościach codziennych 
i  pielęgnacyjnych u  wielu osób 
zmniejszyło się poczucie samot-
ności i niepokoju, a znacznie po-
prawił się nastrój oraz przybyło 
optymizmu.

Głównym zadaniem osoby 
wykonującej usługi opiekuń-
cze jest pomoc podopiecznemu 
w  codziennych czynnościach 
życiowych. To właśnie opiekun-

ka środowiskowa doradza mu 
w zakresie planowania i organi-
zowania gospodarstwa domowe-
go, a także – zawsze, gdy zajdzie 
taka potrzeba – kontaktuje się 
z  odpowiednimi instytucjami 
w celu rozwiązania problemów 
zdrowotnych, materialnych, 
mieszkaniowych, rodzinnych 
oraz prawnych.

Dlaczego jest zdrowo?
Wśród wielu zadań należących 

do zakresu czynności opiekuna 
osoby niepełnosprawnej znajdu-
ją się takie jak monitorowanie 
przyjmowania zaleconych przez 
lekarza leków, umawianie, w za-
leżności od potrzeb, wizyt u leka-
rza lub ułatwianie wykonywania 
zleconych badań, a także realizo-
wanie recept. Niezwykle istotne 
jest samo spotkanie z osobą cho-
rą, rozmowa z nią, umożliwienie 
wyjścia na spacer pod opieką 
drugiej osoby. Opiekun jest rów-
nież ważnym łącznikiem osób 

potrzebujących pomocy z rodzi-
ną, znajomymi, lokalnym i dal-
szym środowiskiem.

Czy jest serdecznie?
Prawie każdy z  uczestników 

wyczekuje na przyjście opiekuna 
środowiskowego z nowymi pla-
nami dotyczącymi porządków, 
pomysłu na posiłek, zrobienia 
zakupów czy załatwienia drob-
nych spraw urzędowych. Wiele 
osób mówi o  radości płynącej 
z  obecności opiekunów, z  roz-
mowy z nimi, z ich serdecznego 
podejścia. Uczestnicy mówią, że 
w ich życiu jest mniej samotno-
ści, a więcej nadziei. Poprawiło 
się nie tylko samopoczucie sa-
mych odbiorców usług, ale tak-
że członków rodzin, którzy są 
spokojniejsi o  swoich bliskich 
podczas nieobecności i wiedzą, 
że zostawiają ich w dobrych rę-
kach.

Każde pogorszenie się stanu 
zdrowia i pobyt w szpitalu pod-
opiecznego łączy się z  troską 
i niepokojem opiekuna. Były sy-
tuacje, które od opiekunów wy-
magały zachowania zimnej krwi 
i  natychmiastowej reakcji, aby 

zdążyć uratować życie. Zdarzyło 
się, że musieliśmy ze smutkiem 
pożegnać na zawsze kilka osób 
i to niezwykle poruszyło opieku-
nów, którzy już zdążyli poznać 
swoich podopiecznych, nawią-
zać bliższą relację i związać się 
z nimi. Były łzy, pozostał smutek.

Opiekunowie świadczący po-
moc mieszkańcom gminy Ja-
strzębia są przede wszystkim 
empatyczni, dojrzali emocjonal-
nie i społecznie, a także wrażliwi 
na krzywdę innych. Opiekun śro-
dowiskowy czerpie przyjemność 
z pomocy innym i dzięki temu 
udaje mu się sprawić, że życie 
podopiecznych, którymi się zaj-
muje, jest łatwiejsze i szczęśliw-
sze.

Bezpośrednie korzyści dla 
uczestników projektu to:

 8257 godzin zrealizowanych 
usług opiekuńczych w rozlicze-
niu do końca lutego 2022 roku 

 87 godzin porad psycho-
logicznych dla bezpośrednich 
opiekunów osób wymagających 
stałej opieki

 rzeczywista liczba odbiorców 
usług to 31.
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 I to w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ panowie Wal-
demar Trelka (starosta radomski), Andrzej Kosztowniak (poseł na 
Sejm RP) i Dariusz Bulski (wójt gminy Kowala) spotkali się na szczy-
cie góry w Kowali-Stępocinie podczas Powiatowo-Gminnego Festynu 
z okazji Dnia Dziecka. 

 Bardzo ważnym celem przyjazdu 20 maja do Radomia posłów 
Nowej Lewicy: Anny Marii Żukowskiej i Arkadiusza Iwaniaka było 
otwarcie przez nich biur poselskich. Mieszczą się one w siedzibie 
Nowej Lewicy przy ul. Żeromskiego 31 (ofi cyn a, II piętro). Otwarcie 
biur poselskich jest przyjaznym ukłonem Lewicy wobec wyborców 
z Radomia i okolicznych powiatów. Zarówno Anna Maria Żukowska 
wybrana do Sejmu przez warszawiaków, jak i poseł Iwaniak, popar-
ty przez wyborców z Płocka, pełnią funkcje wiceprzewodniczących 
Rady Krajowej Nowej Lewicy w Warszawie. W biurach poselskich 
będą oni pełnić dyżury na przemian, przyjmując wyborców osobi-
ście lub ustosunkowując się do dostarczanych przez nich postulatów, 
skarg lub zapytań. 

 To trochę zapomniana gra, ale najwyraźniej młodzieży się podoba. Z wirtualnego świata można 
przenieść się w realny i zobaczyć, że nie tak łatwo jest w nią wygrać, jakby się mogło zdawać. Szcze-
gólnie, kiedy kółka i krzyżyki ułożone zostały w poruszającym się w dmuchanym torze przeszkód. Ale 
w młodości siła, a śmiech obserwatorów jest dodatkowym dopingiem na pokonanie pułapek. Takie 
atrakcje m.in. przygotowali organizatorzy na Dzień Dziecka w Kowali.

 Marcin Gryn, producent rol-
ny z  Zamojszczyzny, uczestnik 
programu wymiany młodych 
rolników „Polska-Teksas”, był 
prowadzącym szkolenie, zor-
ganizowane przez Zarząd Pol-
skiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych w  Podgórze, 
niedaleko Zwolenia. Nie tylko 
prezentował poszczególnych 
wykładowców i  zapowiadał 
omawiane przez nich tematy, 
ale zadawał im również trudne 
pytania prowokując do dyskusji 
innych uczestników szkolenia. 
Na zdjęciu w towarzystwie Sta-
nisława Kacperczyka, prezesa 
tegoż Związku.

 Była kiedyś taka piosenka. Miś co prawda jest znacznie większy od dziewczynki na zdjęciu i chyba 
trochę ją onieśmielił. Ale cukierki na pewno smakowały, a sympatyczny Misiak nie był w końcu taki 
straszny. Na Dniu Dziecka w Pionkach wiele się działo!

 Na Zebraniu Ogólnym Nowej Lewicy Powiatu Radomskiego został 
wybrany jej zarząd. Liczy on 12 członków, dotychczas przynależnych 
do SLD lub Wiosny Roberta Biedronia. Funkcję przewodniczącego 
powierzyli uczestnicy zebrania Józefowi Bociarskiemu, w poprzed-
nich kadencjach liderowi SLD w tym powiecie. Wiceprzewodniczą-
cymi zarządu zostali wybrani – Agnieszka Gazda i Piotr Guza. Sekre-
tarzem powiatowej instancji został Maciej Kokoszczyk. 

PO(D)GL ĄDY

W młodości siła

Spotkanie na szczycie w Kowali

„Jestem sobie mały miś…”

Otwarcie biur poselskich LEWICY

Zarząd 
Powiatowy 
Nowej Lewicy

Zabawa w kółko i krzyżyk?


